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LINE 
Κατηγορίες 
Α. Κάθισμα LINE-D Προέδρου 

Β. Κάθισμα LINE-Υ Διευθυντού 

Γ. Κάθισμα LINE-ΣΜ Εργασίας 

Δ. Κάθισμα LINE Εργασίας χωρίς Μπράτσα 

Ε. Κάθισμα LINE-Σ Συσκέψεων 

Ζ. Κάθισμα LINE-E Επισκεπτών 

 

Α. Κάθισμα LINE-D Προέδρου 
Α.1 Τεχνικά Στοιχεία 
 

Α.1.1. Η βάση του καθίσματος είναι πεντακτινωτή διαμέτρου 660 mm από χυτό αλουμίνιο, βαμμένη 

με ηλεκτροστατική βαφή ή γυαλισμένη. 

Α.1.2. Οι τροχοί είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) με κάλυμμα 

επίσης  από πολυαμίδιο. Προαιρετικά τοποθετούνται αντί των τροχών σταθερά πέλματα. 

Α.1.3. Το έμβολο αερίου για τη ρύθμιση ύψους του καθίσματος, ενεργοποιείται με μοχλό που 

βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας. 

Α.1.4. Ο μηχανισμός ανάκλισης της ενιαίας έδρας-πλάτης είναι κατασκευασμένος από χυτό 

αλουμίνιο και χάλυβα και επιτρέπει την ανάκλιση κατά 11Ο για την έδρα-πλάτη (RELAX). 

  Η ρύθμιση της ανάκλισης επιτυγχάνεται μέσω στροφείου που βρίσκεται κάτω και στο κέντρο 

του μηχανισμού. 

Α.1.5 Ο σκελετός της έδρα και πλάτης είναι ενιαίος εργονομικής μορφής. Είναι μεταλλικός και 

κατασκευάζεται από δύο μεταλλικούς σωλήνες Φ26x2 mm στις δύο πλευρές. Εγκαρσίως  οι 

δύο σωλήνες ενώνονται με μεταλλικές λάμες ορθογωνικής διατομής διαφόρων διαστάσεων 

και μορφολογίας. Στο σκελετό χυτεύεται αφρώδης πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας, η 

οποία τον περιβάλλει από όλες τις πλευρές, με συνολικό πάχος 60mm. 

 Η αφρώδης επιφάνεια επενδύεται στην πλευρά του καθημένου με ύφασμα ή δέρμα από το 

χρωματολόγιο του ΔΡΟΜΕΑ. Το κάτω μέρος της έδρας και το πίσω μέρος της πλάτης 

καλύπτονται με κελύφη από χυτοπρεσσαριστό θερμοπλαστικό υλικό Α.Β.S. 

 Διαστάσεις έδρας: πλάτος 500 mm, βάθος 460 mm 

  Διαστάσεις πλάτης: πλάτος 500 mm, ύψος 600 mm 
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Α.1.6. Στο επάνω μέρος της πλάτης τοποθετείται κυλινδρικό προσκέφαλο μήκους 400 mm και  

διαμέτρου 120 mm από αφρώδη πολυουρεθάνη επενδεδυμένη με ταπετσαρία επιλογής από 

το χρωματολόγιο του ΔΡΟΜΕΑ. 

Α.1.7. Τα μπράτσα του καθίσματος είναι κατασκευασμένα από χάλυβα (40Χ10mm), τα οποία και   

επινικελώνονται. Φέρουν κελύφη από πολυουρεθανές υλικό μεσαίας σκληρότητας, για 

μεγαλύτερη άνεση και εργονομία. 

 

Επιλογή ταπετσαρίας από 7 κατηγορίες με μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. 

 

Συσκευασία 1 τεμαχίου σε  χαρτοκιβώτιο 

Βάρος: 26,0 kg 

Όγκος: 0.44 m3 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 
EN 1335-1:00 

EN 1335-2:00 

EN 1335-3:00 

 

B. Κάθισμα LINE Υ (Διευθυντικό) 
Το κάθισμα LINE Y είναι ακριβώς το ίδιο με το κάθισμα LINE D χωρίς το προσκέφαλο. 

 

Συσκευασία 1 τεμαχίου σε  χαρτοκιβώτιο 

Βάρος: 25,0 kg 

Όγκος: 0.45 m3 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 
EN 1335-1:00 

EN 1335-2:00 

EN 1335-3:00 

 

Γ. Κάθισμα LINE-ΣΜ (εργασίας) 
Το κάθισμα LINE-ΣΜ είναι κατασκευασμένο όπως ακριβώς το κάθισμα LINE D χωρίς προσκέφαλο 

και ύψος πλάτης 450 mm. 

 

Συσκευασία1 τεμαχίου σε  χαρτοκιβώτιο 

Βάρος: 21,0 kg 
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Όγκος: 0.35 m3 

 

Δ. Κάθισμα LINE (εργασίας χωρίς μπράτσα) 
Το κάθισμα LINE είναι ακριβώς το ίδιο με το κάθισμα LINE-ΣΜ χωρίς μπράτσα 

 

Συσκευασία 1 τεμαχίου σε χαρτοκιβώτιο 

Βάρος: 20,0 kg 

Όγκος: 0.40 m3 

 

Ε. Κάθισμα LINE-Σ (συσκέψεων) 
Το κάθισμα LINE-Σ (συσκέψεων είναι κατασκευασμένο όπως ακριβώς το LINE-ΣΜ με μηχανισμό και 

έμβολο αερίου ρύθμισης ύψους χωρίς ανάκληση RELAX. 

 

Συσκευασία 1 τεμαχίου σε χαρτοκιβώτιο 

Βάρος: : 20,0 kg 

Όγκος: 0.40 m3 

 

Z. Κάθισμα LINE Ε (επισκέπτου) 
Ζ.1. Είναι κατασκευασμένο με ενιαία έδρα-πλάτη όπως και τα καθίσματα LINE εργασίας, με  

διαστάσεις έδρας: πλάτος 500 mm, βάθος 460 mm, διαστάσεις πλάτης: πλάτος 500 mm, 

ύψος 460 mm. 

Ζ.2. Το κάθισμα φέρει έμβολο αερίου που ενεργοποιείται με μοχλό που βρίσκεται κάτω και 

πλευρικά(δεξιά) της έδρας.  
Ζ.3. O μηχανισμός ρύθμισης του ύψους είναι κατασκευασμένος από χυτοπρεσαριστό  αλουμίνιου  

το οποίο γυαλίζετε δίνοντας έτσι μια εντυπωσιακή εικόνα. Επιτρέπει την περιστροφή του 

καθίσματος κατά 360ο . 

Ζ.4. Η βάση του καθίσματος είναι τετράκτινη(τετράνευρο) διαμέτρου 750 mm από 

χυτοπρεσσαριστό  αλουμίνιο, και προσφέρεται γυαλισμένη. 

Ζ.5. Διαστάσεις σκελετού: πλάτος 560 mm, βάθος 550 mm 

 Συνολικό ύψος καθίσματος 890 mm(μέγιστο) 

 

Συσκευασία 1 τεμαχίου σε  χαρτοκιβώτιο 

Βάρος: 23,0 kg 

Όγκος: 0.37 m3 
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